by

Horário de Funcionamento:
14:00 às 20:00 Segunda à Sexta
14:00 às 21:00 Sábado
10:00 às 18:00 Domingo

O SPA
O Capim do Mato Spa by L’Occitane inspira uma
viagem pela natureza, fonte de diversos óleos
essenciais e ingredientes naturais utilizados na
elaboração dos produtos.
Nosso Spa é uma extensão natural da marca
L’Occitane en Provence, que combina
ingredientes naturais, tecnologia e terapias
tradicionais para proporcionar uma verdadeira
viagem sensorial.

O Spa e toda a sua envolvência, é um espaço de
serenidade, relaxamento e bem-estar, onde poderá
despertar todos os seus sentidos. Um ambiente

de equilíbio, para que você se conecte com o
entorno e recupere as energias necessárias.

Para preservar essa harmonia sugerimos, por
cortesia, que mantenha um tom de voz baixo e
desligue qualquer aparelho eletrônico. É proibido
bebida alcóolica e fumar na área interna do Spa.

TRATAMENTOS FACIAIS
. Immortelle Segredo de Juventude

. Angélica Fonte de Luminosidade

Este facial combate efetivamente os sinais da idade:
linhas de expressão, flacidez e falta de suavidade. O
resultado é uma pele mais macia e firme, visivelmente
mais jovem.

Para proporcionar a hidratação ideal, este refrescante
tratamento facial associa extratos orgânicos de
Angélica - água e óleo essencial. Ajuda a pele a
recuperar sua vitalidade e elasticidade natural. Com a
exclusiva sequência de drenagem facial, deixa a pele
mais macia, revitalizada e radiante.

Firmeza e Lifting
Immortelle Eye Balm

R$255,00 - Duração 60 minutos

Hidratante e Revitalizante
Angelica Hydration cream

R$255,00 - Duração 60 minutos

TRATAMENTOS CORPORAIS
. Massagem Relaxante Aromacologia

. Massagem Revitalizante Aromacologia

Effleurage sueca e pontos de pressão chinês para
estimular a circulação. O corpo e a mente recuperam
calma e serenidade, ajudando a aumentar o bem-estar.
Alivia tensões musculares e estresse, além de melhorar
a qualidade do sono.

Esta massagem associa effleurage sueca, a pressão profunda
Lomi Lomi e os movimentos de técnica Balinesa para
revitalizar o corpo e a mente. Ideal para pessoas com alto
grau de exaustão, onde o foco da massagem é o aumento
do nível de energia e disposição.

R$255,00 - Duração 60 minutos

R$255,00 - Duração 60 minutos

Sueca, Digitopressão e Balinesa
Óleos essenciais de Lavanda, Gerânio, Laranja,
Bergamota e Mandarina

Sueca, Lomi-Lomi e Balinesa
Óleos essenciais de Alecrim, Menta, Limão, Laranja e
Grapefruit

. Deep Tissue - Alívio Intenso

. Modelador Amêndoa

Esta massagem combina pressões Lomi Lomi mais
profundas com Shiastsu e suaves alongamentos.
Alivia tensões musculares, se concentra mais
especificamente nas costas, ombros e nuca, ou
seja, nos pontos que acumulam mais tensões.

Este tratamento redutor combina drenagem
linfática com movimentos de modelagem,
concentrando-se nas regiões com maior depósito
de gordura: pernas, abdómen e nádegas.
Resultado: redução da retenção de líquidos,
cintura e quadris modelados e uma sensação de
leveza no corpo todo.

Sueca, Digitopressão e Alongamento
Huile de Massage Relaxante Aromachologie

R$255,00 - Duração 60 minutos

Drenagem - Modelador
Voile de Lait Amande

R$255,00 - Duração 60 minutos

. Tratamento Desintoxicante
de Amêndoa
Concentré de Lait Amande

Inspirado na técnica de massagem de drenagem linfática,
este tratamento estimula a circulação e promove a
eliminação de toxinas e ajuda a reduzir o excesso de fluido
armazenado nos tecidos, que podem ser responsáveis
pela sensação de cansaço. Resultado, sensação de leveza
e o corpo revigorado.

R$255,00 - Duração 60 minutos

. Máscara Ultra Hidratante de Karité

Suavizante e Hidratante

O tratamento ideal para reparar as peles secas,
queimadas do sol ou mal cuidadas. Enquanto todo o
corpo se beneficia dos ingredientes ativos nutritivos
(manteiga de Karité e óleo de semente de uva),
hidratante (extrato de mel) e suavizante (kaolin).

R$255,00 - Duração 60 minutos

PROGRAMA DE TRATAMENTOS
. Máscara Desintoxicante de
Amêndoa

. Esfoliação Firmadora + Tratamento
Corporal

Uma agradável máscara aquecida que atua nos centros
linfáticos para estimular a microcirculação e favorecer
uma ação de anti retenção de água. Durante a pausa da
máscara, uma massagem relaxante nos pés e no couro
cabeludo garante um momento de puro relaxamento.

Deliciosas texturas para eliminar células mortas
e preparar a pele para receber os benefícios dos
tratamentos. A esfoliação é feita com movimentos
firmes, circulares por todo o corpo, contribui para o
melhoramento da tonalidade natural e uniforme da
pele. Esfoliação + tratamento corporal à sua escolha.

Purifica e Elimina toxinas

R$255,00 - Duração 60 minutos

R$390,00 - Duração 90 minutos

VIVÊNCIAS HIDROTERAPÊUTICAS
Delicioso e relaxante prelúdio, o banho de imersão prepara o
corpo e o espírito para receber os benefícios dos tratamentos.
As salas hidroterapêuticas são equipadas também com duas
duchas de alta pressão.
. Suavizante de Karité
. Tonificante de Verbena
. Relaxante de Lavanda
. Calmante com Óleos Essenciais

R$220,00 - Duração 45 minutos - 2 pessoas

ETIQUETA SPA
Política de uso
Para melhor usufruir de seu tratamento, recomendamos chegar com 15
minutos de antecedência ao horário agendado.
O cancelamento, ou reagendamento do horário com menos de 6 horas
de antecedência, implicará na cobrança de 50% do valor total do
tratamento. Será cobrado 100% em caso de não comparecimento.
A Capim do Mato segue as normas mundiais dos Spas L’Occitane, um
ambiente destinado ao bem-estar e repouso.
Fique atento ao silêncio: nos ambientes coletivos o bem-estar e as
condições de relaxamento de outros clientes dependem 100% do seu
respeito.
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